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Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība 
un profesionālās darbības pārskata kritēriji 

kardioloģijā (P 52) 
 

Sertifikācija un resertifikācija specialitātē notiek atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. 
 
Lai ārsts varētu sertificēties vai resertificēties, jābūt reģistrētam kā ārstniecības  
personai! 
  
Sertifikācijas komisija  

a. Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisija kardioloģijā 
b. Kā konsultanti bez balss tiesībām var tikt pieaicināti apmācīttiesīgi ārsti ar derīgu   

sertifikātu kardioloģijā 
 

Sertifikācijas kārtība. 
 

1. Sertificēties ir tiesīga un sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura apguvusi 
izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26.panta trešai daļai, kas 
nosaka, ka tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu noteiktā specialitātē 
ir reģistrētām ārstnieciskām personām, kuras apguvušas izglītības programmu, kas 
atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda 
nepieciešama konkrētas specialitātes iegūšanai. 

2. Iesniedzamie dokumenti (iesniedzami vismaz 3 mēnešus pirms paredzamā 
sertifikācijas eksāmena laika). Visi dokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 
aktuālās redakcijas 27. punktam (iesniedzot dokumentu kopijas, uzrādīt dokumentu 
oriģinālus; ja dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu); 
Iesniedzamie dokumenti: 

3.1. iesniegumu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam;  
3.2. sertifikācijas lapu (2.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa; 
3.3. profesionālās darbības pārskatu  kardioloģijā, kurā atspoguļots veiktā darba 

apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba 
devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi 
sertificējamā ārstniecības persona 

3.4. izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;  
3.5. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par izglītības programmas apguvi, kas 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda 
nepieciešama konkrētās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai 
papildspecialitātes iegūšanai (ja sertifikācijas eksāmenu izglītības iestādes un 
sertifikācijas komisijas sadarbības ietvaros sertificējamai ārstniecības 
personai ir iespējams kārtot vienlaikus ar izglītības programmas beigu 
pārbaudījumu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai 
papildspecialitātē) dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja 
to nosaka Valsts valodas likuma prasības); 

3.6. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu 
normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu 
profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā 
dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā 
[vismaz 3 mēnešus iepriekš]. 
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4. Kritēriji, lai pielaistu pie sertifikācijas eksāmena: 
4.1. Iesniegti visi prasītie dokumenti un tie atbilst prasībām, 
4.2. Ir iesniegts profesionālās darbības pārskats, kurā atspoguļots veiktā darba 

apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba 
devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi 
sertificējamā ārstniecības persona; 

4.2.1. Pretendentam ir jābūt praktiskai darba pieredzei vismaz 
vienu gadu pēdējo trīs gadu laikā, un šī pieredze ir gūta 
pie apmācīttiesīga ārsta kardioloģijā. 

4.3. Izglītības dokuments  un izglītības iestādes izsniegta izziņa par izglītības 
programmas apguvi, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 
attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama konkrētā specialitātē  (ja 
sertifikācijas eksāmenu izglītības iestādes un sertifikācijas komisijas 
sadarbības ietvaros sertificējamai ārstniecības personai ir iespējams kārtot 
vienlaikus ar izglītības programmas beigu pārbaudījumu rezidentūrā 
kardioloģijā). 

5. Sertifikācijas eksāmena norises kārtība atbilstoši MK noteikumu Nr. 943 (39. un 40. punktu) 
prasībām. 

6. Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā.   
6.1. .    Zināšanu pārbaudē ir iespējami 3 komponenti  

       - teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena 
programmai ar  rakstisku atbildi uz 150 programētās kontroles jautājumiem; 
       - praktisko iemaņu pārbaude - slēdziens par 2 EKG 
       - mutiska atbilde uz  3 jautājumiem no biļešu komplekta. 
 

6.2.  Zināšanu novērtējums, 
6.2.1.        A.   Sertificējamiem, kas  beiguši rezidentūru 

kardioloģijā jāatrisina 150 programmētos testa 
jautājumus un jāuzraksta slēdziens par 2 EKG. 

6.2.2.        B.   Sertificējamiem, kas nav beiguši rezidentūru 
kardioloģijā ir jāveic visi 3 zināšanu pārbaudes 
komponenti (testa jautājumi, EKG, biļešu jautājumi). 

6.2.3.         Programmēto testu novērtēšanā iespējami 3 
varianti: 
               1)    ja sekmīgo atbilžu skaits ir 90% un vairāk 
un EKG slēdzienā nav   būtisku kļūdu      sertifikācijas 
eksāmens tiek ieskaitīts, 
                 2)    ja sekmīgo atbilžu skaits ir no 75-89% , 
papildus  no  biļešu   jautājumu komplekta pēc īsa (5-
10 minūtes) pārdomu laikajāsniedz mutiskas atbildes 3 
biļešu jautājumiem. 
               3)    ja sekmīgo atbilžu skaits 74% un mazāk, 
sertifikācijas eksāmens netiek     ieskaitīts. 

Piebilde: ja sekmīgo atbilžu skaits programmētos testa jautājumus ir par 1% mazāks kā 
augšminētos robežlielumos,   komisija individuāli izvērtē pieļauto kļūdu nozīmīgumu 
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7. Slēdzienu par sertifikācijas eksāmena ieskaitīšanu izdara sertifikācijas komisija pēc visu 
šo komponentu novērtēšanas. 

8. Komisijas galīgais slēdziens veidojas pēc šīs zināšanu pārbaudes novērtēšanas kopā ar 
kardiologu atskaites lapas novērtējumu. 

9. Ja sertificējamā ārstniecības persona neierodas uz sertifikācijas eksāmenu bez attaisnojoša 
iemesla, maksa par sertifikāciju tai netiek atmaksāta. Ja sertificējamā ārstniecības persona 
attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz sertifikācijas eksāmenu, tai ir tiesības kārtot sertifikācijas 
eksāmenu citā sertifikācijas komisijas norādītajā laikā.  Maksa par sertifikāciju atkārtoti nav 
jāmaksā. To, vai neierašanās iemesli ir atzīstami par attaisnojošiem, pēc sertificējamās 
ārstniecības personas rakstiska lūguma un atbilstošu dokumentu saņemšanas izvērtē 
sertifikācijas komisija. 

10.      Priekšlikumu par atteikumu piešķirt sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības 
persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas, sertifikācijas komisija sagatavo, 
ja sertificējamā ārstniecības persona neatbilst kādai no šo noteikumu minētajām prasībām.  
    
 

 
 

Resertifikācijas kārtība. 
 

1. Atkārtoti  sertificēties (resertificēties) ir tiesīgi tie, kam ir spēkā esošs sertifikāts kardioloģijā. 
2. Iesniedzamie dokumenti (ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām 

jāiesniedz Sertifikācijas padomē vai sertifikācijas komisijā): 
2.1.  iesniegums sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam vai 

Sertifikācijas padomes priekšsēdētājam; 
2.2. resertifikācijas lapa (3.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa; 
2.3. ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināts profesionālās 

darbības pārskats, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā 
veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte (informāciju sniedz par 
visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta derīguma termiņa laikā 
resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi); Pēdējo 5 
gadu laikā veiktās manipulācijas un apgūtās metodes. 

2.4. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas 
procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un 
ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, 
sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas 
maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā. 

3. Kritēriji, lai pielaistu pie resertifikācijas 
3.1. iesniegti visi prasītie dokumenti un tie atbilst prasībām, 
3.2. tālākizglītības punktu (TIP) skaits ir vismaz 250, no kuriem vismaz  150  

punkti ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības 
pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas 
profesionālo darbību kardioloģijā.  

Piebilde:Izņēmuma gadījumi ir bērna kopšanas atvaļinājums, kura gadījumā.nepieciešamais 
manipulāciju skaits ir par attiecīgo laika periodu proporcionāli mazāks.  

 
1.1. nav saņemti neapgāžami pierādījumi personas nekompetentai 

rīcībai savā profesionālā darbībā iepriekšējā sertifikāta derīguma 
periodā; 
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2. Resertifikācijas norise. 
2.1. sertifikācijas komisija izvērtē iesniegtos dokumentus un lemj 

par to atbilstību prasībām; 
2.2. Sertifikācijas komisija izskata minētos dokumentus, tajā 

skaitā izvērtē resertificējamās ārstniecības personas profesionālās 
un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumus, noskaidro, 
vai resertificējamā ārstniecības persona atbilst minētajām 
prasībām, un sagatavo sertifikācijas padomei priekšlikumu par 
resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par 
atteikumu veikt resertifikāciju. Priekšlikumu sertifikācijas 
komisija norāda resertifikācijas lapā.  

2.3. Priekšlikumu par resertificējamās ārstniecības personas 
resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju sertifikācijas 
komisija sagatavo bez resertificējamās ārstniecības personas 
klātbūtnes. 

2.4. Sertifikācijas komisija protokolē sertifikācijas komisijas sēdi. 
Protokolā norāda sertifikācijas komisijas sēdes norises vietu, 
laiku, sertifikācijas komisijas sastāvu un sagatavotos 
priekšlikumus, kā arī resertificējamās ārstniecības personas vārdu 
un uzvārdu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa 
vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un komisijas 
sekretārs.  

3.      Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas sēdes 
norises dienas sertifikācijas komisijas sēdes protokolu un resertifikācijas lapu  
iesniedz sertifikācijas padomei. Sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā pēc 
sertifikācijas komisijas priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par 
resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt 
resertifikāciju. Pieņemto lēmumu norāda resertifikācijas lapā.  

4.      Priekšlikumu par atteikumu veikt resertifikāciju sertifikācijas komisija sagatavo, 
ja:  

4.1. resertificējamā ārstniecības persona neatbilst minētajām 
prasībām;  

4.2. resertificējamā ārstniecības persona nav iesniegusi visus 
minētos dokumentus vai nav ievērojusi šo dokumentu 
iesniegšanas termiņu;  

4.3. ir saņemti neapgāžami pierādījumi personas nekompetentai 
rīcībai savā profesionālā darbībā iepriekšējā sertifikāta derīguma 
periodā; 

4.4. resertificējamā ārstniecības persona nav ieguvusi minēto 
tālākizglītības punktu skaitu. 

 
5.    Piešķirtā sertifikāta derīguma termiņš sākas nākamajā dienā pēc dienas, kad 

beidzas iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņš.  
 

 
 


